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RESOLUCIÓ

Resolució per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell de Direcció, relatiu 

El Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona en la sessió del 
dia 2 de novembre de 2009, de conformitat amb les competències que li atorga 
l’article 10 dels estatuts aprovats pel Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució 
del Consorci d’Educació de Barcelona, i la disposició addicional cinquena de la 
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, va aprovar la creació de zones educatives 

Per tant, Resolc,

del dia 2 de novembre de 2009, en relació amb la creació de zones educatives en 

Barcelona, 2 de febrer de 2010

MANEL BLASCO LEGAZ

ACORD 
de 2 de novembre de 2009 del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de 

Consorci d’Educació.

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, assenyala que les zones educatives 
constitueixen unitats de programació de l’oferta educativa a les quals es poden 
atribuir funcions de coordinació de les actuacions en el sistema educatiu i dels 
recursos humans i econòmics que les administracions hi aportin.

3 d’octubre i EDU/2229/2009, de 28 de juliol, ha establert un pla pilot de zones 

d’aquestes zones i establint les funcions de la direcció.

idoni per a la participació, col·laboració i coresponsabilitat de les administracions per 
a la planificació, programació, provisió i garantia del servei educatiu amb recursos 

El Consorci d’Educació de Barcelona és un instrument de col·laboració instituci-

li atorga la disposició addicional cinquena de la Llei 12/2009, quan estableix que 

les zones educatives definides per l’article 176.

D’altra banda, el model de descentralització política i administrativa de l’Ajunta-

adequat per delimitar zones educatives atenent criteris de proximitat i coresponsabi-
litat, en la mesura que s’ha aconseguit augmentar i millorar els serveis, racionalitzar 
i tecnificar l’administració municipal, apropar la gestió als ciutadans i fomentar la 
participació, en un procés de superació de desigualtats o desequilibris.

ACORD 
de 2 de novembre de 2009 del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de 

Consorci d’Educació.
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Per tot el que s’ha exposat, aquest Consell de Direcció,

ACORDA

i el funcionament per tal d’adaptar-los a la realitat específica de la ciutat.

municipals.
2.2. Denominació:
Les zones educatives a Barcelona es denominaran Districtes Educatius.
2.3. Objectius i funcions:
Els Districtes Educatius a la ciutat de Barcelona tindran els mateixos objectius i 

funcions que els establerts per les les resolucions EDU/3071/2008, de 3 d’octubre i 
EDU/2229/2009, de 28 de juliol relatives a la creació de zones educatives. Cadas-

actuacions:
a) Promoure l’èxit escolar
b) Col.laborar en la planificació i la programació de l’oferta educativa realitzada 

pel Consorci d’Educació i en els processos d’escolarització per aconseguir una 
escolarització equilibrada de l’alumnat.

c) Coordinar els recursos existents en el Districte Educatiu, amb criteris d’efici-
ència, per oferir els serveis necessaris per al desenvolupament del projecte educatiu 
de cada centre.

-
tricte Educatiu.

en relació amb les actuacions enumerades en el punt 2.3.. Depenent del Consell de 

la direcció de Centres, la direcció d’Escolarització, i el/la secretari/a del Consell 

Educatius en exercici de les funcions que li corresponen.

Districte Educatiu

el Regidor/a de Districte que, analitzades les característiques específiques de cada 

-
presentants del Districte municipal i dos representants del Consorci d’Educació.

almenys dos cops durant el curs per conèixer l’execució del projecte i fer propostes 
de millora d’acord amb els criteris generals establerts.
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com a mínim:
-un representant del Districte municipal
-un representant del Consorci d’Educació

-un representant dels serveis educatius

-un representant de les titularitats dels centres educatius privats concertats
-un representant del Consell Escolar de Districte
-representants del teixit social que la comissió institucional del Districte Educatiu 

les directores dels Districtes Educatius dins de les seves atribucions i de les seves 
funcions.

a les direccions dels Districtes Educatius es realitzin de forma coherent amb el Pla 
d’actuació del Consorci i el projecte de Districte Educatiu, de manera que estableixin 
un marc estable de treball per a la direcció del Districte Educatiu i possibilitin la 

-

de funcions diferenciats.

Barcelona, 2 de novembre de 2009


